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Zápis z 8. jednání Školské rady (ŠR) CMGaSOŠPg Brno, Lerchova 63 
 
Termín konání: 25.3.2008 v 15.30 hod. v jazykové učebně 
 
Přítomni: všichni členové ŠR   
K jednání přizváni ředitel školy Ing. Mgr. Jiří Haičman, zástupce ředitele pro ekonomiku a 
provoz Mgr. Hana Černá 
 
Program: 
1) Kontrola plnění zadaných úkolů 
2) Zpráva o hospodaření školy v roce 2007 
3) Rozpočet na rok 2008 
4) Maturity oboru Výchovná a humanitární činnost 
5) Organizace suplování 
6) Podněty k tvorbě rozvrhu na školní rok 2008/2009 
7) Další návrhy a připomínky jednotlivých členů rady 
8) Náměty k příštímu jednání 
 
Předseda ŠR zahájil jednání, všechny přítomné přivítal a předložil obsáhlý program; ten byl 
jednomyslně schválen. 
 
Průběh jednání: 
 
Ad 1) Kontrola plnění zadaných úkolů 
– Odkládání věcí u jídelny: nevyřešeno - úkol trvá. 
– Organizace výdeje oběda a dozor: hluk na chodbách ruší výuku v průběhu vydávání 

oběda, je třeba tento problém řešit na pedagogické radě. 
– Granty: koordinátor společný pro CMcZŠ a CMGaSOŠPg p. Pavel Jiráček nastupuje od 

1.dubna 2008. Bude představen na nejbližší pedagogické radě.V současné době absolvuje 
školení - úkol trvá. 

– Klub studentů v suterénu: je vyzdoben a částečně zútulněn. Je třeba připomínat studentům, 
kteří mají volnou hodinu, aby jej častěji využívali. Projekt na vybavení klubu, který byl 
podán podniku ČEZ v roce 2007, nebyl přijat - úkol splněn. 

– Mše sv. ve školní kapli: Při tvorbě rozvrhu na další školní rok by se mělo přihlédnout 
k času konání mše sv. v kapli školy – úkol trvá. 

 
Ad 2) Zpráva o hospodaření školy v roce 2007 
Zprávu přednesla Mgr. Hana Černá. Dotace nebyla dostatečná, pohybovala se v minimálních 
částkách a k navyšování docházelo teprve v průběhu celého roku. 
ŠR projednala zprávu o hospodaření školy v roce 2007 bez připomínek.  
 
Ad 3) Rozpočet na rok 2008 
ŠR byla seznámena s návrhem rozpočtu na rok 2008  
Došlo k úpravám normativu. Návrh zní na 19.149.000,– Kč. 
Podklady pro integraci studentky z PL 1 s tělesným postižením jsou v rozpracovaném stavu. 
Od 1. 3. 2008 došlo k navýšení nenárokové složky mzdy, tj. osobního ohodnocení o 2,8 %. 
Předsedové předmětových komisí mají na svých schůzkách projednat další materiální 
vybavení jednotlivých kabinetů. 
V suterénu proběhnou úpravy za účelem vybudování sociálního zařízení. 
Dále se v průběhu roku plánuje nákup školních židlí a proběhnou výmalby některých prostor. 
Ředitel školy informoval o jednání AŘCŠ, kde se řešily normativy církevních škol. 
Další jednání asociace bude 17.- 18. 4. 2008. 
ŠR projednala návrh rozpočtu na rok 2008 bez  připomínek.  



 2

Ad 4) Maturity oboru Výchovná a humanitární činnost 
Skupina učitelů iniciovala změnu přístupu k praktické maturitní zkoušce na VHČ. 
Vedení školy s předloženými návrhy nesouhlasí, což ředitel školy doložil ve své písemné 
odpovědi ŠR. 
Hlavní diskusní témata na ŠR: 
– návrh na změnu věkové kategorie pomocníků v průběhu praktické zkoušky (dosud 

dobrovolníci z Gl, G2 by měli být vyměněni za žáky prvního ročníku pedagogické školy); 
– organizace praktické maturitní zkoušky z výtvarné výchovy – volba témat ročníkových 

prací 
– potřeba dosáhnout srovnatelných podmínek praktické maturitní zkoušky z výtvarné a 

hudební výchovy 
– uvážení volby hudebního nástroje v hudební výchově 
Školská rada požaduje změny, ale jednání o nich musí proběhnout na vedení školy a 
pedagogických poradách. 
Spolu s ředitelem školy bylo dohodnuto pouze následující: 
– ve školním roce 2008/2009 se škola pokusí upravit systém maturit na VHČ 
– předmětové komise, kterých se to týká, zpracují harmonogram a na základě domluvy 

jednotlivých předsedů ( HV,VV,OP,TV) se stanoví podmínky. Bude vhodné pozvat na 
další jednání ŠR, tj. na červen 2008, předsedy příslušných předmětových komisí. 

– Maturitní zkouška v roce 2008 počítá pouze s úpravou ve zkoušce z HV. 
– Maturitní zkouška pro rok 2009 by už měla být reformována na základě dohody předsedů 

předmětových komisí. 
 
Ad 5) Organizace suplování 
– ŠR ocenila zveřejnění plánu suplování na internetu a zavedení přehledu suplovaných 

hodin 
Připomínky k dalšímu zlepšení: 
– zástupkyně ředitele neprojednává suplování předem s příslušnými učiteli; 
– dělené hodiny by se neměly automaticky spojovat s ohledem na kapacitu učeben 
– stále není uspokojivě vyřešen způsob honorování suplovaných hodin – Mgr. H. Černá 

zajistí do příštího jednání ŠR informace o finanční úspoře na mzdách v důsledku 
neodpracovaných hodin 

Informace ředitele o připravované změně od 1. 9. 2008: 
– měsíční výkaz suplovaných hodin za běžný měsíc 
– suplované hodiny budou honorovány nad rámec mzdy za běžnou vyučovací povinnost (za 

odborné suplování jinak než za pouhý dozor) 
 
Ad 6) Podněty k tvorbě rozvrhu na školní rok 2008/2009 
– nestanovit hodinu TV po přestávce, ve které má třída určeno jít na oběd; 
– přihlédnout ve čtvrtek k tomu, že ráno se slouží mše sv. v kapli školy; 
– znovu uvážit členění přestávek 
– snažit se vyhovět rozvrhovým požadavkům učitelů 
 
Ad 7) Další návrhy a připomínky jednotlivých členů rady 
– bez připomínek 
 
Ad 8) Náměty k příštímu jednání 
– bez připomínek 
 
Zapisovatel: Eliška Motúzová 
 
Schválil: Ing. Mojmír Novotný, předseda ŠR 
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